
 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З 
 

____21 грудня____ 2022 р.            Кременчук                     № 214-1 
 

Про порядок розрахунку  

підсумкової оцінки 
 

На виконання п.5 статті 7 Закону України «Про вищу освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021р. № 102 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного 

зразка та додатка до них, зразка академічної довідки», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ЗАТВЕРДИТИ Порядок розрахунку підсумкової оцінки з 

дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів (далі – Порядок), 

для заповнення Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Замарєва О.Г. 

2. ЗАБЕЗПЕЧИТИ реалізацію порядку розрахунку підсумкової оцінки 

з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів, при формуванні 

електронної відомості підсумкових оцінок випускників (модуль P_dek, 

АСУНП). 

Відповідальний: керівник інформаційно-обчислювального центру 

Тупіков П.С. 

3. ВИКОРИСТОВУВАТИ Порядок при заповненні Додатка до диплома 

про вищу освіту європейського зразка. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 

4. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього наказу на проректора з 

НПМР Костіна В.В. 

 

 

Ректор                                                                                    Михайло ЗАГІРНЯК 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу ректора Кременчуцького 

національного університету імені 

Михайла Остроградського 

від 21 грудня 2022 р. № 214-1 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 

розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, 

що вивчалась протягом декількох семестрів, для заповнення Додатка до 

диплома про вищу освіту європейського зразка 

 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і 
 

національною шкалою з дисципліни, що вивчалась протягом декількох 
 

семестрів зазначається за результатами складання іспитів та 

диференційованих заліків (Відомість обліку успішності) з відповідних 

навчальних дисциплін за трьома шкалами оцінювання. Наприклад: 

добре/74/С. 

Як визначається середня зважена кількість балів при наявності 

кількох видів семестрового контролю з однієї навчальної дисципліни? 

Середня зважена кількість балів вводиться з метою більш точного 

визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни, яка вивчалась 

протягом декількох семестрів з проведенням усіх видів семестрового 

контролю. Середня зважена кількість балів визначається за формулою: 

X100 = Q1K1+Q2K2+….+QnKn , 

Q1+Q2+….+Qn 

 

де: X100 — середня зважена кількість балів; 
 

Q — загальний обсяг навчального часу, відведених на вивчення 

навчальної дисципліни протягом семестру в кредитах ЄКТС; 

K — кількість балів. 
 

Наприклад, для вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» 

передбачено навчальним планом 16 кредитів ЄКТС (480 годин). 

Зазначена дисципліна вивчається протягом чотирьох семестрів.



      

Загальний обсяг навчального часу на кожний семестр розподіляється 
 

таким чином: 
 

1 семестр — 5 кредитів ЄКТС;  

2 семестр — 4 кредити ЄКТС;  

3 семестр — 4 кредити ЄКТС;  

4 семестр — 3 кредити ЄКТС; 

Перші три семестри закінчувались іспитами, четвертий – 

диференційованим заліком. Припустимо, що з кожного виду 

семестрового контролю студент отримав відповідно оцінки/бали 

«задовільно»/73, «добре»/89, «відмінно»/100, «добре/88» тоді середня 

зважена кількість балів обчислюється так: 

 

         73  489  100   88          365+356  264        

1385
 

16                                                    16                                   16 

 

Переводимо 87 балів в оцінку за національною шкалою –«добре», 

оцінка ЄКТС – В. 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою (іспит, диф. залік) 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЄКТС 

відмінно 90-100 A              відмінно 

добре 82-89 B              дуже добре 

74-81 C                добре 

задовільно 64-73 D           задовільно 

60-63 E            достатньо 

незадовільно 35-59 FX     незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1-34 F         неприйнятно 

(повторне           вивчення 

дисципліни) 

 

 
 


